
 

 
Comunicado 1 

 
JMJ2019 – Jornada Mundial da Juventude – Cidade do Panamá 

Encontro Internacional de Jovens Lassalistas -  
 

 

Canoas, 09 de julho de 2018 
 

 
De: Serviço Provincial de Pastoral 
 
Para: Estudantes, Pais e Responsáveis  
 
 
 

Como Serviço Provincial de Pastoral, dirigimo-nos aos Prezados 
estudantes, pais e responsáveis para apresentar a proposta da JMJ2019 e 
Encontro Internacional de Jovens Lassalistas que acontecerão em janeiro de 
2019 na Cidade do Panamá. 

 A Jornada Mundial da Juventude é uma semana de eventos da Igreja 
Católica para os jovens e com os jovens. Ela reúne milhares jovens do mundo 
todo para celebrar e aprender sobre a fé católica e para construir pontes de 
amizade e esperança entre os continentes, povos e culturas. A JMJ é uma festa 
da Alegria e uma expressão da presença de Deus.  

Esta peregrinação pretende ser um momento de celebrar a vida da 
juventude junto ao Papa, sucessor de Pedro e também uma experiência para 
revisitar nossas origens lassalistas, fortalecer os vínculos estudantis e promover 
o Carisma Lassalista. A proposta anexa descreve o roteiro completo. 

Além da programação descrita, o Grupo La Salle Brasil participará do 
Encontro Internacional de Jovens Lassalistas com o Ir. Superior Geral que 
reunirá Jovens Lassalistas dos cinco continentes a ser realizado no dia 22 de 
janeiro no Colégio La Salle Panamá. 

Desejamos que a JMJ2019 e Encontro Internacional de Jovens 
Lassalistas sejam incentivados e divulgados localmente. 

 

Seguem abaixo as seguintes informações e encaminhamentos: 
 

 
 

 



a) Proposta: (Além do valor descrito anexo teremos o custo de USD 40,00 para o Encontro

Internacional de Jovens Lassalistas.)

b) Idade para participar: 15 a 30 anos

c) Convidados: Participantes de grupos juvenis lassalistas, estudantes lassalistas e seus

familiares que atendam ao perfil do evento, acadêmicos das IES.

d) Pré-Inscrição para levantamento de interessados:

https://goo.gl/R71Spg (A agência bloqueou 17 lugares com a Companhia Aérea e 

o preenchimento dos lugares será por ordem de inscrição). 

e) Equipe responsável pela organização: Equipe Provincial de Pastoral e

Agência Unitur.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos para maiores 
esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Ir. Éder Polido  
Coordenador Provincial de Pastoral 

https://goo.gl/R71Spg


JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE  2019 – PANAMÁ
20 a 29 de janeiro - 10 Dias

20/01 (dom) – SÃO PAULO / PANAMA  
Apresentação no aeroporto a ser definido  e embarque com destino ao Panamá.
Chegada, recepção e traslado ao local de Alojamento.  

21/01 (seg) –  PANAMA  
Apresentação no aeroporto a ser definido  e embarque com destino ao Panamá.
Chegada, recepção e traslado ao local de Alojamento.  

22/01 (ter) – PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ. 

23/01 (qua) - PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ. 

24/01 (qui) - PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ. 

25/01 (sex) - PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ. 

26/01 (sab) - PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ.

27/01 (dom) - PANAMÁ – PROGRAMAÇÃO DA JMJ
Dia dedicado à programação da JMJ.

28/01 (seg) – PANAMÁ  / BRASIL 
Dia dedicado à programação da JMJ.

29/01 (ter) – PANAMÁ  / SÃO PAULO 
Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
Fim dos nossos serviços.



CONDIÇÕES GERAIS
Valores calculado para um grupo mínimo de 17 pagantes

Preço  do pacote 

U$  2.090,00

Condições de pagamento 4% desconto à vista ou
Entrada 30% + 5x cartões
master ou visa

O PACOTE INCLUI:
- passagem aérea desde S. Paulo 
- taxas de aeroportos
- pacote do peregrino entre os dias 21/01 e 28/01*
- Acompanhante Unitur desde Brasil
- cartão de assistência de viagens Travel Ace com cobertura de U$ 100 mil dolares para despesas médico/hospitalares

* Pacote do Peregrino da JMJ – A1 contém:
- Alojamento em escolas, casa de família ou camping entre os dias 21/01e 28/01
-  Alimentação  Na hospedagem está  incluído o café  da manhã,  e  durante a JMJ serão distribuídos os  tickets  de
refeições (um durante o dia e um segundo na noite)
- Seguro saúde 
- Transporte- Acesso ao transporte público gratuito na cidade durante os dias da JMJ.
- Kit do peregrino
O preço não inclui:
- passaportes e vistos, quando necessários
-Hospedagem do dia 20/01 ao 21/01 e do dia 28/01 ao 29/01.
- Para entrar no Panamá é exigido ter a VACINA INTERNACIONAL CONTRA FEBRE AMARELA no mínimo 15 dias de
antecedência da viagem iniciar. 
- refeições que não estejam citadas no roteiro
- bebidas
- despesas de caráter pessoal
VOOS PREVISTOS
Copa Airlines 801 – 20/01/18 – GUARULHOS/PANAMA - 02:30 – 06:24
Copa Airlines 703 – 29/01/18 – PANAMA/GUARULHOS –18:27 -  04:30

Condições de pagamento e inscrições:

IMPORTANTE:  os valores acima, serão atualizados com aproximadamente 160 dias para o inicio da JMJ 2019 podendo, desta
maneira, sofrer alterações nos valores. Isso tudo  devido a vários fatores que independem da nossa vontade, tais como: aumento
das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do dólar, etc...
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